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Manifestation för papperslösa, Sergels Torg 

Appell av Erland Olauson, LOs vice ordförande 

 

Mötesdeltagare! 

 

LO uppgift är att stärka alla arbetstagares position på arbetsmarknaden.  Vi ska skydda 

alla arbetstagares villkor. Det är oacceptabelt om det på svenska arbetsplatser finns en 

enda person som tvingas arbeta under orimliga villkor. Om det sker är det inte bara en 

kränkning av den som drabbas utan av alla arbetstagare. Om du tvingas att sälja ditt 

arbete till underpris, så är det till att börja med ditt problem men det är bara en 

tidsfråga innan också andra tvingas ned på samma nivå.  

 

Svensk fackföreningsrörelse har aldrig motsatt sig arbetskraftsinvandring. Vår uppgift 

är inte att stänga ute någon – vår uppgift är att se till att alla arbetstagare på svenska 

arbetsplatser, oberoende av nationellt och etniskt ursprung, behandlas på samma sätt.  

 

Fackföreningsrörelsen alltid varit och kommer alltid att vara internationell. Det är 

solidariteten som håller oss samman och som för oss framåt. Den som är utsatt för 

förföljelse eller flyr från krig måste omfattas av den solidariteten. Därför måste 

Sverige ha en generös flyktingpolitik. 

 

*** 
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Det här är en viktig kväll! 

 

Vi samlas för att vi ser hur en grupp människor utnyttjas skoningslöst. Vi samlas för 

att vi vill göra något åt det!  

 

Nu när vi står här; ilskna, förväntansfulla och beredda att bidra till en förändring är det 

viktigt att se det verkliga problemet. Det är nämligen inte den som är papperslös som 

är själva problemet. Problemet är istället att det finns ett antal oseriösa arbetsgivare 

som sysslar med ekonomisk brottslighet. Dessa arbetsgivare vill ha billig arbetskraft 

och drar sig inte för att utnyttja och profitera på den som är papperslös. 

 

*** 

 

Vi vet att den som arbetar papperslöst har usla villkor. Lönen är så låg att den knappast 

räcker ens till att mätta en enda mage. Trygghet existerar inte. Arbetsmiljön följer inga 

lagar och är i regel under all kritik. Utsattheten på arbetsmarknaden är med andra ord 

total.  

 

Det är vår fackliga uppgift att bidra till att så få som möjligt hamnar i den situationen. 

Den som ändå hamnat där måste få stöd och hjälp. 

  

Det är vår fackliga uppgift att kräva att den arbetsgivare som begår kriminella 

handlingar ska stoppas och straffas. 
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*** 

Mötesdeltagare! 

 

� De papperslösas ställning måste bli starkare. Straffen för arbetsgivare som 

utnyttjar papperslösa måste bli strängare. Lagstiftningen måste ändras så att 

oseriösa arbetsgivare som utnyttjar den som vistas i Sverige utan uppehålls- 

eller arbetstillstånd får betala ett högt pris. Det är oacceptabelt att kriminella 

arbetsgivare riskfritt ska kunna utnyttja en grupp människor som inte har några 

skyddsnät. Arbetsgivare som skor sig ska kunna bli skyldiga att betala 

mellanskillnaden mellan den lön de betalat och den lön som gäller i branschen. 

Skyldiga arbetsgivare ska dessutom kunna tvingas att betala skadestånd för 

kränkande behandling.  

 

� Arbetsgivare som anställer den som är papperslös är inga välgörare. De sysslar 

med ekonomisk brottslighet. Någonstans i verksamheten kommer svarta pengar 

in. Annars är det omöjligt att betala ut svarta löner. Ekonomisk brottslighet 

skadar arbetstagarnas villkor och snedvrider konkurrensen till de oseriösas 

fördel.  

 

� Sverige måste dessutom ha en generös asyl- och flyktingpolitik 
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Mötesdeltagare! 

 

Jag vill tacka för att jag fick komma hit i kväll och manifestera för solidaritet och allas 

lika värde.  

 

Jag är övertygad om att vi tillsammans kan åstadkomma en förändring som gör 

tillvaron tryggare för den som ingen trygghet har. 

 

Jag är övertygad om att vi tillsammans kan bekämpa arbetsgivare som inte drar sig för 

att utnyttja människor för egen vinnings skull. 

 

Jag är övertygad om att vi tillsammans kan öka kunskapen, toleransen och förståelsen 

för dem av oss som utnyttjas och exploateras på ett sätt som inte är värdigt ett land 

som vårt! 

 

Tack ska ni ha! 

 

./. 

 

 


